
1

Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 1-7

Yoana Bylund och Eva Jacobsson

Yt- eller djupinlärning,
förstår eleverna No-undervisningen?

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Eva Skogman,

LIU-ITLG-EX--99/20--SE Institutionen för
tillämpad lärarkunskap



2

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
tillämpad lärarkunskap
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

990407

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
X Examensarbete

ISRN

C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienrummer
Title of series, numbering

ISSN
99/20

Övrig rapport

URL för elektronisk version

Titel
Title
Yt- eller djupinlärning, förstår eleverna No-undervisningen?
Superficial or in-depth learning, students understanding of science subjects.
Författare
Author
Yoana Bylund och Eva Jacobsson

Sammanfattning
Abstract

Följande frågor ligger till grund för vårt arbete: - Har eleverna förstått No-undervisningen på det sätt läraren
undervisat? – Vilka metoder är bättre än andra för att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen? Vi har
dels gjort en litteraturgenomgång dels en enkätstudie för att få svar på frågorna. Vi har kommit fram till att
majoriteten av eleverna har förstått lärarens undervisning och att laborationer i kombination med
diskussioner har gett bra resultat.

Nyckelord
Keyword
Inlärning, kompostering, konstruktivism, metoder, No-undervisning, pedagogik, vattnets
kretslopp



3

INNEHÅLL

BAKGRUND 1

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 3

LITTERATURGENOMGÅNG 4
Hur man lär enligt behaviorismen 4
Hur man lär enligt konstruktivismen 5
Undervisning enligt konstruktivismen 6
Motivation-Prestationsångest-Prestationsmotivation 8
Kognitiva processer 9
Att lära genom att läsa 11
Att lära genom föreläsningar 13

METOD 14
Urval 14
Metodkonstruktion 14
Genomförandet 15

RESULTAT 16
Vattnets kretslopp 16
Kondensering 18
Grundvatten 18
Sopsortering 18
Varför sopsortering 19
Vad kan man kompostera 19
Kompost - vad man bör tänka på 20
Vad händer i en kompost 21
Var man lärt sig miljöfrågor 22
Vilken metod lär jag mig bäst genom 22

DISKUSSION 24
Reflektion över studien 24
Teorianknytning 25
Fortsatta studier 29

LITTERATURFÖRTECKNING 31



4

BAKGRUND

Under lärarutbildningen hörde vi en lettisk forskare som hade gjort en
undersökning bland svenska, finska och lettiska elever på högstadiet. Han
hade studerat hur eleverna tillägnat sig olika begrepp inom under-visningen
i naturorienterande ämnen, No. Detta inspirerade oss till att göra ett
liknande arbete. Vi ville dock inrikta oss på åren 5-6 eftersom det är där vi
senare kommer att undervisa. Vår handledare har även gjort ett liknande
arbete på gymnasiet och vi har utgått från det arbetet när vi gjort vår
undersökning.

Vi har tagit fasta på hur man lär sig. Vi har sedan undersökt om eleverna
lärt sig enligt kursplanen och enligt det läraren har undervisat om. Någon
litteratur finns ej om just vår inriktning och därför har vi i
litteratugenomgången inriktat oss på lärandeprocessen.

Hur definierar man kunskap? I läroplanen står det: "Kunskap kommer till
uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet
- som förutsätter och samspelar med varandra." (Lpo -94, s.8) Vi tolkar
detta som att man i skolan skall utveckla dessa olika sätt att se på
kunskap. Gör man det i skolan idag? Genom att fråga lärarna vilka olika
metoder de använder i No-undervisningen hoppas vi kunna få ett svar på
detta.

Vad är inlärning? Vi vill se inlärning som en process. Denna process skall
utmana de föreställningar som finns, med något nytt. Att lära sig något är
att ändra sin verklighetsuppfattning. Vi tror inte att kunskap kan överföras
från lärare till elever, utan att eleverna själva skall lära sig. Man kan inte lära
någon något, utan man måste själv ta ansvar för sin egen inlärning. Läraren
har dock en viktig uppgift i att utmana elever till att vilja söka kunskap
inom olika områden.

De begrepp vi valt att undersöka är vattnets kretslopp och kompostering.
Dessa valde vi med utgångspunkt ur Lpo-94. Läroplanen lägger stor ton-
vikt vid just miljön. "Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både
att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig
ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor."
(Lpo-94, s.8) Eftersom miljön är i focus bör man i skolan ta upp hur man
återvinner sopor och hur en kompost fungerar. Det står också att eleverna
skall bli medvetna om fördelarna och nackdelarna med att använda
jordens resurser samt att

eleverna skall ges möjlighet till att utforma handlingsmönster som skonar
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miljön och skall bli medvetna om biologivetenskapens betydelse inom
miljön (Lpo-94).

I kursplanen står det att i slutet av femte skolåret skall eleven: "ha kunskap
om begreppen fast, flytande, gasformig samt kokning, avdunstning,
kondensering och stelning," (Lpo-94, kursplanen s.15) Vi ansåg att inom
vattnets kretslopp kan man lämpligen ta upp dessa begrepp. Dessutom
har vi under praktikperioder fått veta att vattnets kretslopp är något som
man bör ta upp i dessa åldrar.
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Syftet med det här arbetet är att ta reda på om lärare och elever möts på
samma nivå i No-undervisningen. Vi har då, som tidigare nämnts in-riktat
oss på vattnets kretslopp och kompostering. Lär sig barnen det som krävs
enligt läroplanen, det vill säga har någon djupinlärning skett?

Vi vill också se hur lärarens engagemang och intresse påverkar elev-ernas
lärande.

Eleverna har en uppfattning om hur de lär sig. Stämmer deras tankar om
inlärning överens med lärarens och har detta någon effekt på hur de lär?

Följande frågor ligger till grund för vårt arbete:
- Har eleverna förstått No-undervisningen på det sätt läraren undervisat?
- Vilka metoder är bättre än andra för att eleverna skall tillgodogöra sig
undervisningen?
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LITTERATURGENOMGÅNG

Hur man lär enligt behaviorismen

Behaviorismen som också kan benämnas empirismen utgår från att den
sanna vetenskapen endast kan grundas på det som kan observeras och är
mätbart. Ett visst stimulus, ger en viss respons. Alla människor kan lära
sig samma saker dock kan inlärningshastigheten variera från person till
person. Inom den tidiga formen av behaviorismen tog man ingen hänsyn
till vad som hände i människans inre vid inlärning. Människan ansågs vid
födseln vara ett oskrivet blad och den respons man fick byggde helt på
straff och belöning från uppfostraren/läraren. Denna grundsyn an-gående
människan har sedan utvecklats till att ta mer hänsyn till hennes inre, där
människans förväntningar har en central plats trots att de inte går att mäta.
En viktig princip inom behaviorismen är nyttoprincipen som menar att
personen gör det som lönar sig i hennes eget intresse och belöningen är
upphovet till motivation. Hon söker glädje och undviker smärta (Imsen
1984).

Skinner menade att förstärkare i form av belöning är något som får en
person att fortsätta det hon håller på med. Däremot menade han att be-
straffning var ett dåligt sätt att ta bort ett icke önskvärt beteende. Best-
raffning ger istället ångest och det är därför bättre att belöna det som är
bra. Människan kan alltså styras utifrån, av den som har hand om belöni-
ngssystemet (Imsen 1984).

Enligt empirismen kommer kunskapen utifrån erfarenheter förmedlade
genom våra sinnen. Omvärlden ger oss kunskaper genom att våra sinnen
registrerar passivt men objektivt. Att öka kunskapen innebär att man
samlar in mer fakta och gör nya observationer. Inom No-undervisningen
handlar det om att kunskapen överförs från laborationsmaterialet till eleven
om hon bara får undersöka och prova sig fram. Begrepp bildas genom ett
inre sinne som lagrar ett antal mentala bilder och ser likheter utifrån t ex
synintryck från omvärlden (Andersson 1989).

Gagné, amerikansk psykolog, menar att kunskap byggs upp systematiskt
från grunden. Innan ny undervisning sker måste läraren ställa sig frågan;
vad skall eleven kunna för att klara detta? Det är viktigt med rätt för-
kunskaper. Att lära in ett nytt begrepp är en process med fyra del-
processer, abstrahering, symbolisering, diskriminering och genera-lisering.
Abstrahering är att kunna ta tillvara de gemensamma egenska-perna och
strunta i olikheterna. Symbolisering är att sätta namn på de gemensamma
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egenskaperna. Med diskriminering menar man att kunna skilja mellan det
som hör till och det som inte hör till begreppet och generalisering är att
kunna överföra det gemensamma till nya situa-tioner, vilket är detsamma
som att känna igen begreppet. När man sedan lär in sammanhang, handlar
det om att de enskilda begreppen som ingår i detta sammanhang måste
vara väl inlärda. Kunskapen är som en mur. Har man tappat en bit i muren
måste den repareras innan man kan gå vidare. Ny kunskap staplas på det
gamla och därför får det inte finnas hål i muren (Imsen 1984).

Hur man lär enligt konstruktivismen

Konstruktivismen är besläktad med kognitiv teori och dess främste före-
språkare var Piaget, psykolog och pedagog. Han menade att människan är
aktiv och själv väljer ut och tolkar den stimulering hon utsätts för. Hon
konstruerar sin egen subjektiva kunskap och den bygger på tidigare
kunskaper och föreställningar och utvecklas hela tiden. Det sker en
ständig växelverkan mellan miljö och människa (Imsen 1984).

Den konstruktivistiska modellen av lärande och kunnande har tre
huvudkomponenter. Den första, ”idén om jämvikt genom
självreglering”, går ut på att när en människa upptäcker att föreställ-
ningen hon har om ett fenomen inte stämmer med iakttagelsen, så upp-står
obalans som gör att människan söker nå balans igen, hon vill få det att
stämma. I en undervisningssituation gäller det alltså att skapa ojäm-vikt
dock på en lagom nivå. Om undervisningen är för abstrakt blir ojämvikten
för stor och balans kan inte uppnås. Den andra, ”tanken att människan
till sin natur är nyfiken och vetgirig”, handlar om att män-niskan är en
aktiv varelse som utsätter sig för situationer där obalans uppstår. Genom
tänkande och skapande vill hon åter nå jämvikt. Hon lär sig och får ny
kunskap. Den tredje, ”föreställningen om tankestrukturer”, handlar om
kognitiva organisationer, strukturer i hjärnan. Dessa strukturer är i funktion
när vi tänker, löser problem mm. Dessa strukturer kan dels förändras men
också byggas ut genom många länkar mellan strukturerna. Ju fler länkar, ju
mer bestående kunskap (Andersson 1989). Se vidare under rubriken;
Kognitiva processer.

Bruner, amerikansk psykolog, lade stor vikt vid struktur i undervis-ningen.
Dock på ett helt annat sätt än Gagné. Ett ämnes struktur är att förstå hur
saker och ting hänger ihop. Det som ska läras in får inte bara vara en rad
pusselbitar, utan måste ha ett sammanhang och en helhet som är
meningsfull. Lärostoffet ska anpassas till elevens nivå. När barnen är små
går man igenom ett moment på ett mycket konkret sätt. När de blir lite
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äldre går man igenom samma sak men bygger ut under-visningen så att den
hela tiden stegras. För varje gång momentet tas upp blir det mer och mer
avancerat (spiralprincipen). Denna princip förenade han med
aktivitetspedagogikens idé om att barnets inlärning bör utgå från barnets
önskan och behov. Han ansåg även att språk och tänkande hör ihop.
Språket gör det möjligt att tänka abstrakt och kritiskt (Imsen 1984).

Vygotsky, rysk psykolog, menade att all intellektuell utveckling och allt
tänkande har sin utgångspunkt i social aktivitet. Det ett barn inte kan göra
själv men med hjälp av en vuxen, kan hon nästa gång utföra själv. Han
menade också att språket är en förutsättning för tänkandet. Ut-vecklas
språket, utvecklas också tanken. Språket kan i sin tur bara ut-vecklas i
social samvaro (Imsen 1984).

Piaget byggde upp lärandet på sina stadieteorier. Ett barn kan inte lära sig
viss kunskap förrän det nått en viss mognadsgrad. Han menade också att
tankestrukturerna kom först och sedan språket (Imsen 1984).

Undervisning enligt konstruktivismen

Enligt konstruktivistisk teori är det nödvändigt att veta elevens utgångsläge
inför ett nytt undervisningsavsnitt. Det gäller att störa elevens jämvikt, men
det nya får inte ligga på för stort avstånd från befintliga strukturer för då blir
det abstrakt och stimulerar inte ny inlärning. Det får heller inte vara alltför
välbekant ty då störs inte jäm-vikten. Nytt kunnande kan bara skapas om
det nya ligger på lagom av-stånd från det gamla. Undervisning inom No
med laborationer handlar inte om att observera objektivt. Elevens teori
styr det hon ser. Det som verkar självklart sett ur lärarens perspektiv kan
på grund av elevens var-dagliga teorier störa inlärningen. Undervisningen
måste därför bygga på både elevens iakttagelser och hennes teorier då
dessa hänger ihop. Idén om tankestrukturer har stor betydelse för hur vi
ser på eleverna och deras inlärning (Andersson 1989).

Det är viktigt att eleven gör egna explorationer, det vill säga både fysiska
och mentala experiment. Poängen är att eleven ska bli medveten om sitt
eget sätt att tänka och att det inte alltid stämmer med verkligheten.
Explorationerna är en förberedelse för inlärning och begreppsförändring.
Genom att eleverna får göra förutsägelser och diskutera med varandra och
jämföra sina hypoteser och upptäcka att de inte är desamma uppstår en
spänning, ojämvikt, som kan få dem enga-gerade. Eleverna blir nyfikna
och vill lära sig mer. Genom detta lär sig eleverna förhoppningsvis nya
begrepp och får en utökad förståelse. Att förändra vardagsföreställningar
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till ett mer vetenskapligt synsätt är en mycket lång process. Eleven måste
vara medveten om att det inte är läraren som kan lära henne utan att hon
faktiskt lär sig själv. Läraren ser sig endast som handledaren som
introducerar nya begrepp och tankesätt (Andersson 1989).

Naturvetenskapens syfte är förståelse av naturen och kan uppfattas som
produkt, process eller mänsklig aktivitet. Enligt empiristisk kunskaps-syn
uppfattas naturvetenskaplig undervisning som en produkt, alltså
kunskapsmassor, som ska läras in. "I den nuvarande internationella
debatten är den dominerande uppfattningen att naturvetenskaplig
undervisning bör baseras på en konstruktivistisk kunskapssyn och på ett
balanserat sätt spegla naturvetenskapen som produkt, process och
mänsklig aktivitet" (Andersson 1989, s. 48). Med process menar man att
det också är viktigt att följa hur kunskapen uppstår, och med mänsklig
aktivitet speglas också människans engagemang (Andersson 1989).

För att utveckla kunnande till verklig förståelse behövs elevexperiment
med flera frihetsgrader. För att tala om ett undersökande arbetssätt krävs
frihetsgrad två eller tre, vilket innebär att om man delar in en uppgift i
komponenterna problem, genomförande och svar, så är vid frihetsgrad
två, genomförandet och svaret inte givet, utan eleverna får själva tänka och
fundera ut hur de ska lägga upp experimentet. Vid frihetsgrad tre är inte
heller problemet givet (Andersson 1989).

Enligt konstruktivistiskt synsätt är det viktigt att utgå från elevens
vardagliga föreställningar vid ny inlärning. Steget mellan det veten-skapliga
och elevens synsätt får alltså inte vara för stort. Man bör därför lägga upp
undervisningen enligt sex olika nivåer enligt SCIS/LMN-programmet, där
eleven bör ha uppnått förståelse i den givna nivån innan man går vidare till
nästa (Andersson 1989).

Det är läraren som introducerar de nya begreppen. Eleverna kan inte själva
upptäcka dessa. Däremot kan de genom fria undersökningar få den
erfarenhet och nyfikenhet som behövs för att göra dem mottagliga för
lärarens undervisning. När ett begrepp är introducerat gäller det
också att det måste befästas genom att användas gång på gång. Enligt detta
sätt att undervisa är diskussionerna lika viktiga som själva experimenten
och att ordentligt med tid ges för eftertanke (Andersson 1989).

Taflin, lärarutbildare vid Falu-Borlänge högskola, använder sig av en teori
som kallas SOFI där undervisningen byggs upp enligt fyra faser. Dessa
fyra faser är; inventering - här tar man reda på elevernas förför-ståelse och
deras vardagsföreställningar, konflikt - här utmanas elever-nas
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föreställningar och de får ställa hypoteser och prova sig fram, överföring -
här får eleven ställa sig frågan; kan jag använda min nya kunskap i andra
sammanhang?, generalisering - som ligger på ett mer abstrakt plan om i
vilka kunskapsområden man kan använda den nya kunskapen (Taflin,
1995).

Motivation - prestationsångest - prestationsmotivation

Imsen definierar motivation på följande sätt; "Motivation är det som
orsakar aktivitet hos individen, det som håller denna aktivitet vid liv och
det som ger den mål och mening." (Imsen 1984, s. 51)

"Prestationsmotivation är beteckningen på den önskan vi har att utföra
något som är bra i förhållande till en eller annan kvalitetsnorm." (Imsen
1984, s. 107)

Man talar om både inre och yttre motivation. Det är den inre motiva-tionen
som är drivkraften när man finner ett arbete tillfredsställande och roligt
oavsett lön/belöning. Vid yttre motivation är det belöningen eller betyget
som är drivkraften vid arbete/inlärning (Imsen  1984).

Enligt Maslows behovshierarki har människan fem grundläggande behov.
Ett av dessa är att känna trygghet. Motsatsen till trygghet är ångest och för
en människa med ångest inför skolarbetet är det viktigare att ta bort
rädslan från att misslyckas med skolarbetet än att lyckas med skolarbetet i
sig och detta är inte bra för själva inlärningsprocessen (Imsen 1984).

En människa med hög prestationsmotivation vill alltid göra sitt bästa
oavsett belöning och här handlar det alltså om inre motivation. När en
människa står inför en ny arbetsuppgift ställs hon dels inför lusten att börja
arbeta med uppgiften, men också inför rädslan att misslyckas. Hur hon
reagerar beror på flera omständigheter såsom personlighetsdrag och hur
relevant uppgiften är för denna människa. Om hon har starkt fram-
gångsmotiv bör arbetet bestå av medelsvåra uppgifter som ger maximal
motivation. En människa med stor rädsla för att misslyckas ger sig hellre
på för svåra uppgifter än medelsvåra då det inte är någon skam att miss-
lyckas med det som är svårt. Lätta uppgifter är bra för en elev med ängs-
lan för att misslyckas. Är hon bara alldeles säker på att lyckas känner hon
sig inte rädd (Imsen 1984). "De ångestdominerade eleverna är mest
hämmade av sin ångestbenägenhet när de konfronteras med uppgifter
som är av lämplig svårighetsgrad i förhållande till deras intellektuella
förmåga." (Imsen 1984, s. 117) En motiverad elev kan bli avmotiverad vid
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ständiga misslyckanden och förödmjukanden. Det är därför viktigt att alla
elever får lyckas med det de gör (Imsen 1984; Marton m.fl. 1986).

Prestationsmotivet kan dels vara autonomt och belöningen ligger då i en
inre framgångsupplevelse, dels socialt där belöningen ligger i socialt
erkännande. För mycket yttre beröm kan minska den autonoma tillfreds-
ställelsen. För att utveckla elevens autonoma framgångsmotiv måste hon få
möjlighet att undersöka och göra saker på egen hand. Den pedagogi-ska
situationen ska utgöra en utmaning sedd ur elevens perspektiv (Imsen
1984).

Genom undersökningar kan man visa att vid yttre motivation får man
endast ytinriktad inlärning medan djupinlärning sker där eleven har ett eget
genuint intresse för ämnet. Dock får inte heller då några yttre hot såsom till
exempel ängslan finnas för då blir det bara ytinlärning (Marton m.fl. 1986).

Kognitiva processer

Om undervisningen ska anpassas efter elevens förutsättningar och
förkunskaper måste läraren först ta reda på vad som sker i elevens huvud.
Hur kommer vi ihåg saker och ting? Vi kommer oftast inte ihåg saker som
de egentligen var, utan systemerar och förenklar så att det ger
större mening. Man minns inte saker bara för att de skall lagras utan för att
man ska kunna återge dem. Därför försöker vi komma ihåg större helheter
och meningsfulla relationer (Imsen 1984).

Det finns två olika sätt enlig Imsen att förklara hur minnet fungerar. Det
första kallas för minnet som informationsbehandlare och det andra är en
reviderad informationsbehandlingsmodell.

Trestegsmodellen - minnet som informationsbehandlare
Denna modell ser inlärning som ett sätt att kunna plocka fram kunskap ur
minnet. Stimuli utifrån kommer först in i ett sensoriskt register. Där tolkas
inte stimulit utan endast registreras. Det man sedan lägger upp-
märksamheten på flyttas över till korttidsminnet, KTM. Detta är arbets-
enheten som bestämmer vad som ska lagras i långtidsminnet, LTM. KTM
är ett begränsat lagringsställe och klarar inte av att behandla för mycket
information samtidigt. Antingen måste det vänta på att ta in ny information
tills något har flyttats över till LTM, eller så stöter det ut annan information.
LTM är ett obegränsat lager och det som har lagrats här glöms aldrig
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bort. Eftersom arbetsenheten, KTM, är begränsad är det bra om man
automatiserar viss kunskap så att man kan plocka fram det ur LTM, istället
för att det ska ta för stor plats i KTM. Enligt denna modell kan glömska
bero på tre olika saker; det begränsade KTM, brister i överföringen till
LTM eller att det är svårt att hitta kunskapen i LTM (Imsen 1984).

Det finns dock kritik mot denna modell. Modellen anses alldeles för
förenklad. Man menar också att minnet är en kontinuerlig process med
bearbetning och inte dessa olika lager (Imsen 1984).

Imsens reviderade informtionsmodell
Här menar man att det är fler kopplingar mellan de olika delarna i
modellen. Man har först ett sensoriskt register som bearbetar stimuli ytligt,
grupperar och sorterar bort onödigt stimuli. Det sensoriska regi-stret kan
också slå upp i långtidsminnet, det gör att det snabbt känner igen stimulit.
Sedan går viktig information till centrala arbetsenheten. Den centrala
arbetsenheten motsvarar KTM i föregående modell, men här betraktas den
inte som ett minne. Det är centrala arbetsenheten som bestämmer vad som
skall göras med informationen. Centrala arbets-enheten kräver att man är
uppmärksam och koncentrerad för att kunna arbeta effektivt. Det är alltså
lättare att behandla saker som personen tycker är intressant.
Informationen lagras sedan i långtidsminnet där också information kan
hämtas (Imsen 1984). Marton säger att man lär sig en text bättre om man
jämför den med verkligheten. Men om man får hjälp med detta med till
exempel frågor kan man istället glömma texten fortare. Man tänker mer på
att svara på frågorna och plockar då ut detaljer och tänker inte på vad
texten handlar om. På samma sätt kan man ibland anstränga sig så mycket
för att lära sig en text så att man istället glömmer den. Man koncentrerar
sig alldeles för mycket på att minnas och inte på vad man ska lära sig
(Marton m. fl. 1986). Långtids-minnet har två delar i Imsens modell. Det
ena är färdighetsminnet, som har automatiserade kunskaper och det andra
är kognitivt minne som innehåller olika slags kunskap som är
systematiserad. Det kognitiva minnet kan representera både ett bildligt och
ett symboliskt minne. Allan Paivio, kanadensisk psykolog, menade att det
finns två minnen; ett minne för föreställningar och ett för lagring av
abstrakt kunskap. Han fann ett samband att man lärde sig vissa saker
lättare om man hade en bild att hänga upp det på. Till exempel är det lättre
att komma ihåg ordet bord än ordet lycka. Han menade att läraren borde
hjälpa eleverna att visualisera, fantisera och bilda föreställningar så att
inlärningsprocessen får hjälp på traven. Även Bruner talade om bilders
hjälp till inlärning. Han menade också att man skulle använda handen i det
man gör, det vill säga använda sig av konkret material och experiment, se
det och på så vis förstå. Det konkreta materialet har ibland större fördelar
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än bilden, men på något sätt ska man ändå visualisera kunskapen för
eleverna (Imsen 1984). Medan Marton skriver: "Otvivelaktigt både tror
och hoppas lärare att de exempel eller metaforer, som de använder för
att kasta ljus över en given princip, ska visa sig mindre beständiga än
själva principen, men man kan sannerligen tvivla på att det händer
särskilt ofta. Det träffande konkreta exemplet kan visa sig vara mer värt
att minnas än den svårförståeliga abstrakta principen som det skulle
illustrera." (Marton m.fl. 1986, s. 46) Han menar alltså att ibland kan
bilderna i sig göra att man inte minns det man egentligen skall lära sig
(Marton m. fl. 1986).

Bilder kräver avkodning och kan därför ta stor plats i korttidsminnet, eller
centrala arbetsenheten, därför måste man enligt Imsen tänka på att man inte
talar till en bild utan om en bild. Man skall inte använda allt för många
kanaler samtidigt, alltså inte både visuellt och auditivt samtidigt, eftersom
det då finns risk att någon information sorteras bort (Imsen 1984).

Att lära genom att läsa

Läsning är inte bara avkodning, när man läser börjar man att tänka. Man
utmanar tidigare kunskap genom att antingen ifrågasätta eller ta emot ny
kunskap. Läsning är en inlärningsmetod som kräver engagemang. Man
läser i kommunikationssyfte. Det handlar om att ta reda på vad andra tror
om omvärlden, läsa något abstrakt som inte är knutet till vardags-
föreställningar. I texten finns ofta exempel för att förtydliga, men läsaren
kopplar inte alltid ihop detta utan ser det som skilda berättelser. Man lär in
två skilda saker som inte blir till grund för ny inlärning (Marton m. fl.
1986).

Säljö, forskare, skiljer på ytinlärning och djupinlärning när det gäller att
läsa texter. Ytinlärning sker när man inte läser och förstår texten på det sätt
författaren menat. Man vill inte rekonstruera texten och går inte in med
inställningen att förstå budskapet. Inriktar man sig på att ta reda på
informationen i en text är det svårt att hänga med i resonemanget och
budskapet. Det är "avsikten att lära texten som leder människor att
missförstå den" (Marton m. fl. 1986, s. 123). Man vill så gärna lära sig
texten så man glömmer att förstå den. Läsaren har inga förutbestämda
åsikter om vad texten kommer att ta upp, men är inte heller villig att ändra
sin uppfattning med tanke på vad det står. Man har alltså problem med
förståelsen och inriktar sig på frågor av typen vad och hur. Sam-manhang
och resultat sammankopplas inte utan ses endast som infor-mation som
ska memoreras (Marton m. fl. 1986).
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En text vill få läsaren att ändra uppfattning om omvärlden. Men det är
läsarens inställning till texten som avgör om detta är möjligt. Får läsaren
själv välja en text ställer läsaren in sig på att försöka förstå texten. Man vill
få reda på vad författaren vill förmedla, vilket är tecken på en djup-
inlärning, ett engagemang i texten. Har man själv valt en text infinner sig
engagemanget naturligt, men om man är lika engagerad i en på-tvingad text
är djupinlärning troligen grunden även i skolsammanhang. I skolan får man
inte välja vad som ska läsas. Dessutom ska alla i klassen tolka texten lika,
eftersom detta ska vara till grund för vidare under-visning. Vill man se
verkligheten ur ett nytt och okänt perspektiv är djupinriktning viktig
(Marton m. fl. 1986).

Oftast beror det på examinationsformen hur man lär in en text i skolan. Är
det frågor som riktar in sig på fakta läser man texten på ett sätt för att
memorera detta, alltså det vi kallar ytinlärning. Dessutom är de flesta
läroböcker uppbyggda på att lära ut fakta.Ytinlärning behöver inte vara
negativ, utan är en rationell inriktning för att ge svar på de krav man ställs
inför. Man tar till den enklaste mest lättillgängliga metod för att klara av
ämnesområdet. "Inlärning sker inte i ett vakuum, utan i olika sociala
sammanhang. Inlärningssituationer utmärks av de krav som ställs,
främst i form av prov, betyg osv. Det är alltså fråga om yttre krav

vilka delvis är oundvikliga: man måste försöka lära sig vissa saker, inte
för att man vill ta reda på något, utan därför att någon annan tycker att
man borde lära sig dem för framtiden." (Marton m. fl. 1986 s.142)

Att lära genom föreläsningar

Bligh, forskare, anger tre syften till varför man skall använda sig av
föreläsningar, när man undervisar i ett ämne. Dessa tre syften är att ge
information, stimulera till eftertanke och att ändra attityder. Hodgson,
forskarstuderande, skriver att när man sitter på en föreläsning kan man
lyssna på den på olika sätt. Man kan koncentrera sig på det som sägs i
syfte att man ska klara av en examination, det man bör komma ihåg. Detta
leder till en yttre relevans, det vill säga en ytinlärning, man tänker på
uppgiften som ska komma. Det är form och utförande som ligger till
grund för tanken och man ser inte innehållet i det som sägs som viktigt,
utan det viktiga är det föreläsaren poängterar och skriver upp. Man kan
också lyssna på föreläsningen och relatera den till personliga händelser
eller till vilken nytta det ska vara. Man försöker förstå innebörden och
meningen i det som sägs. Detta leder till inre relevans, djupinlärning. "Den
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studerande utnyttjar sin befintliga kunskap och passar in den nya
informationen inom sina ramar." (Marton m. fl. 1986, s.135).

Att vissa ser en inre relevans medan andra ser en yttre i föreläsningar
beror på tre olika saker: inställningen till ämnet (de som tycker att ämnet är
relevant har högre grad av inre relevans), undervisnings- och inlär-
ningssammanhanget, och vilka bakgrundskunskaper man har. Före-läsaren
har också del i hur man uppfattar innhållet. Presenterar före-läsaren
innehållet på ett fängslande sätt kan det locka fram inre relevans hos
lyssnaren. Visar föreläsaren entusiasm för ämnet och levandegör innehållet
med bilder och exempel kan lyssnaren relatera mer till personliga
händelser. Tycker föreläsaren att ämnet är viktigt och meningsfullt
avspeglar sig detta på sättet att föreläsa. Även lyssnarens inställning till
föreläsaren har betydelse (Marton m. fl. 1986).

METOD

Vi har valt att göra enkäter för att få så många svar som möjligt och få en
helhetsbild över vad elever har för kunskaper i dessa frågor samt hur deras
lärare har undervisat. Vid oklara svar som vi inte har kunnat tolka har vi
kompletterat med intervjuer för att förtydliga svaret.

Urval

Vi valde fem klasser i skolor vi kommit i kontakt med under praktik/
fältstudier i storstad, mindre stad och liten ort. Vi har 120 elever, varav 52
pojkar och 68 flickor, med i undersökningen. Eleverna går i år fem eller
sex. Att vi valt dessa år beror på att de aktuella frågorna behandlats tidigare
läsår. Vi vill undersöka hur mycket av kunskaperna eleverna har idag. Fyra
av klasserna är homogena år sex klasser, varav en är musik-klass. Den
femte klassen är en integrerad 5-6:a. Av samtliga klasser har en klass en 4-
9 MaNo-lärare. De övriga har mellanstadielärare enligt gamla utbildningen.  

Metodkonstruktion
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Efter att ha valt två huvudområden inom No-undervisningen; vattnets
kretslopp och kompostering konstruerade vi enkäterna. Vi utgick då från
vår handledares enkät, som vi sedan gjorde om så att den passade de
begrepp vi valt samt elevernas ålder.

Elevenkäten (bilaga 2) gjordes dels med öppna frågor dels med fasta
svarsalternativ. Vi valde att ha många öppna frågor för att inte styra
eleverna utan istället få deras reflektioner, tankar och kunskaper; det som
vi kallar djupinlärning. Vi gjorde även ett antal allmäna frågor för att få en
bild av elevens inställning till No och sin egen inlärning.

Lärarenkäten (bilaga 3) gjordes med öppna frågor när det gällde de två
huvudområdena, då det är begreppen vi är intresserade av. Vilka begrepp
använder läraren i sin undervisning? Allmänna frågor ställdes om metoder
och intresse. Dessa frågor har fasta svarsalternativ.

Vi skrev även ett följebrev, som läraren skulle läsa upp för eleverna (bilaga
1).

Provenkäter gjordes (bilaga 4 och 5) och dessa svar har även använts i vår
undersökning. Efter att ha fått dessa besvarade gjorde vi några
småjusteringar för att få enkäten tydligare.

Vi upptäckte att vissa svar kanske skulle bli svåra att tolka och för att
eventuellt kunna förtydliga svaren genom en intervju förseddes enkäterna
med uppgift om namn, som dock var frivilligt att fylla i.

Genomförandet

Vi tog personlig kontakt med respektive lärare och frågade om det var
möjligt att få göra denna studie. Därefter har läraren själv genomfört
enkäten i respektive klass. Vi har själva varit på skolorna och lämnat samt
hämtat enkäterna. Vi valde att ha personlig kontakt för att slippa bortfall
och för att få lärarna att förstå vikten av arbetet. Det medföljande brevet
lästes upp innan enkäten genomfördes. Alla elevenkäter be-svarades. Vi
har intervjuat tio elever. Dessa svar är inte särbehandlade utan ingår i
enkätsvaren. Att vi gjort intervjuer beror på att vi haft svårt att tolka dessa
elevers svar. Intervjufrågorna är direkt grundade på en-käten. Inga ledtrådar
gavs, utan dessa intervjuer gjordes endast för att få en muntlig förklaring
på grund av att de skriftliga svaren varit oklara. Intervjuerna gjordes sju till
nio veckor efter det att enkäten genomförts i klasserna. Intervjuerna tog



18

max fem minuter och gjordes enskilt utanför klassrummet. Eleverna visste
i förväg inte om att intervjuerna skulle ske. En av de fem lärarenkäterna
fick vi på grund av missförstånd inte in. Därför gjordes istället ett
personligt samtal om No-undervisningen. Detta samtal blev inte så
genomtänkt då vi endast hade tänkt hämta enkäten vid tillfället.
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RESULTAT

Vi har analyserat lärar- och elevenkäter parallellt och samanställt dessa.
Alla enkätfrågor och svar refererar till bilaga 2, 3, 6, 7 och 8.

Vattnets kretslopp (bilaga 2, fråga 4)

Här gör vi en bedömning om eleverna förstått kretsloppet eller inte. Om de
ritat en bild över hur kretsloppet fungerar men svarat fel på vatten-
mängden bedömer vi det som att de inte har förstått kretsloppet. De elever
som har gjort en korrekt bild samt gett rätt svar på vattenmängden
bedömer vi som att de förstått vattnets kretslopp, trots att de inte gett
någon skriftlig förklaring.

Tabell 1. Kan eleverna vattnets kretslopp?

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Summa
Kan 19 6 9 22 56
Kan ej 4 26 8 9 10 57
Har ej
svarat

2 3 2 7

Här ser vi att hälften av eleverna kan vattnets kretslopp. I klass 1 kan de
flesta eleverna kretsloppet och i klass 5, 2/3 av eleverna. Däremot kan
ingen i klass 2 kretsloppet.

47% av de som kan kretsloppet tycker att No är roligt eller mycket roligt.
Jämför med 36% av de som inte kan tycker No är roligt eller mycket
roligt (bilaga 6).

Lärarna har använt följande underbegrepp i sin enkät (bilaga 3, fråga 4):
(siffran inom parentes är antal lärare som uppgivit detta) OBS! Endast
fyra tillgängliga lärarenkäter.

vattnet försvinner inte (3)
rening av vatten (2)
avdunstning (2)
vattenånga (1)
nedkylning (1)
nederbörd (2)
strömmar i vatten (1)
vindar (1)
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sjöar och hav (1)
moln (2)
salt-sötvatten (1)
allt finns kvar och allt sprider sig (1)
liten mängd gift kan förstöra mycket vatten (1)
vattnet är ojämnt fördelat på jorden (1)

Följande begrepp finns även med i elevenkäterna; vattnet försvinner inte,
avdunstning, nederbörd, sjöar och hav, moln.

Tabell 2. Metoder lärare använder vid No-undervisning.

Lärare 1 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5
Laborationer Teorigenomgångar Diskussioner Laborationer

Teorigenomgång Diskussioner Grupparbeten PBI/PBL
Grupparbeten PBI/PBL Laborationer Grupparbeten

Arbetsuppgifter Laborationer Arbetsuppgifter Arbetsuppgifter
Diskussioner Arbetsuppgifter PBI/PBL Exkusioner/studie-

besök
Exkusioner/Studie-

besök
Grupparbeten Teorigenomgångar Teorigenomgångar

PBI/PBL Exkusioner/Studie-
besök

Exkusioner/Studie-
besök

Diskussioner

Praktiska prov
Intervjuer
Uppsats

Lärare 3 och 4 har angett sig använda vissa metoder lika mycket. Dessa är markerade.

Lärarna har vid undervisning av vattnets kretslopp lagt upp arbetet på olika
sätt. Lärare 1 har gjort på följande sätt; diskussioner både i helklass och i
grupp, eget arbete i form av utställning. Lärare 3; ritat och visat på
tavlan/OH, ingår i arbetsområdet kretslopp. Lärare 4; diskussioner utifrån
givna frågor, enkla laborationer. Lärare 5 utgår ifrån vad barnen redan vet.

Lärare 2 (bilaga 8) utgår ifrån läroboken, visar en bild över kretsloppet och
har några laborationer.

Kondensering (bilaga 2, fråga 5)
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Eleverna har blandat ihop begreppen kondensering, avdunstning och
aggregationsformerna. De elever som vi bedömt kan begreppet har svarat
att det handlar om fukt och temperaturskillnader. Ex. på uttryck:
"När det blir imma på rutorna. Det är kan man säga när fukt och värme
blandas, då blir det kondens."
"Kondens är fukt som bildas t.ex på insidan av glasrutan i en bil. Jag
vet inte varför det bildas, vi har aldrig pratat om det i skolan."

38% av eleverna kan inte, 4% kan, 21% har svarat avdunstning och 4%
har blandat in aggregationsformerna, 33% har lämnat frågan obesvarad
(bilaga 6).

Två av lärarna kommenterar att de inte tagit upp kondensering i under-
visningen.

Grundvatten (bilaga 2, fråga 6)

Här har 39 elever uppgivit att det kommer från nederbörd, 21 elever har
svarat att grundvattenmängden i marken alltid är lika stor, 52 elever har
svarat att grundvatten i allmänhet är rent sötvatten, tio elever har inte
besvarat frågan. Två elever har uppgett de båda rätta svarsalternativen; att
grundvatten kommer från nederbörd samt att det i allmänhet är rent
sötvatten.

Sopsortering (bilaga 2, fråga 7)

Tabell 3. Hur sorteras soporna hemma?

Komposterar trädgårdsavfall 55
Komposterar köksavfall 54
Lämnar batterier 87
Papper till pappersinsamling 92
Glas 91
Plast och plåt 59
Övrigt 14
Inget 12

De som sopsorterar, sorterar på mer än ett sätt. I genomsnitt har varje elev
uppgett 4 olika sätt man sopsorterar på. De som kryssat för övrig
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sortering, pantar burkar och flaskor, återvinner kartonger eller ger mat till
gris. 12 elever sopsorterar inte alls hemma.

Varför sopsortering (bilaga 2, fråga 8)

Här tar eleverna upp begrepp såsom:
miljö
ingenting försvinner - allt finns kvar
återanvända
resurser tar slut
sopberg
växthuseffekten
spara energi

Diagram 1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Miljö, 2. Ingenting försvinner, 3. Återanvända, 
4. Naturtillgångar, 5. Sopberg, 6. Växthuseffekten, 

7. Energiberparing, 8. Vet ej

De flesta eleverna förstår att man sopsorterar för miljöns skull.

Vad kan man kompostera (bilaga 2, fråga 9)

Här har eleverna fått skriva ner vad man kan kompostera. De elever som
har skrivit upp saker som inte går att kompostera anser vi inte kan. Om
eleverna har skrivit ner saker som både är rätt och fel har vi också

bedömt att de inte kan. 92 elever vet vad man kan kompostera medan 28
elever inte vet det. I klass nr 2 är det hälften av eleverna som inte vet vad
man kan kompostera (bilaga 6).
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Kompost - vad man bör tänka på (bilag 2, fråga 10)

Här fick eleverna fritt skriva vad man bör tänka på om man ska starta en
kompost. Följande begrepp användes:
kompostens uppbyggnad/kärl
gödsel/jord
omrörning
maskar
plats/placering
fuktighet
andas
inte överbelasta komposten
lukten
temperatur

Diagram 2

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Uppbyggnad / kärl, 2. Gödsel / jord, 3. Röra om, 
4. Maskar, 5. Plats / placering, 6. Fuktighet, 

7. Andas / maskhål, 8. Inte överbelasta, 9. Lukt, 
10. Temperatur, 11. Vet ej

De flesta vet inte vad man bör tänka på vid start av en kompost. De flesta
relaterar komposten till en maskkompost, trots att det finns olika typer av
komposter.

Vad händer i en kompost (bilaga 2, fråga 11)

Här får eleverna berätta om vad som händer i en kompost. Vi har sedan
gjort en helhetsbedömning utifrån vad de svarat under frågorna 9, 10, och
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11. För att de ska få "rätt" ska de ha med nedbrytare/maskar i bilder eller
ord. Om de endast svarat "att sakerna blir jord" bedömer vi det som
"fel". Här vill vi också se om eleverna bättre förstår hur en kompost
fungerar om de själva/familjen komposterar köksavfall än om de inte gör
det.

Tabell 4. Vet de som komposterar köksavfall hemma, vad som händer i
en kompost.

Kan Kan ej
Komposterar kök hemma 36      (66%) 18      (33%)
Komposterar ej kök hemma 34      (52%) 32      (48%)
Summa 70 50

54 elever komposterar hemma och av dem är det 18 som inte vet vad som
händer i en kompost (33 %). Av de som inte komposterar, 66 elever, är
det ungefär hälften som inte vet vad som händer.

På en av skolorna uppger läraren att man har en egen kompost som
eleverna får lära sig att sköta. Detta arbetar man med under delar av
temadagar. På ytterligare en annan skola sker ingen regelrätt under-visning,
däremot har man en skolträdgård med kompost för trädgårds-avfall. Vid
arbete där, samtalar man även om vad som händer med "det döda". Man
har även arbetat med förmultningsprocessen "naturens krets-lopp"
(lärarledd undervisning). En annan lärare utgår från det barnen redan vet,
har de kompost hemma, vad gör de med den osv.? Samtalar om nyttan
med maskar samt att soporna blir billigare. En av lärarna har utelämnat
denna fråga.

I en av de klasser där man inte undervisar om komposten så vet ungefär
halva klassen inte vad man kan kompostera (bilaga 6).

Var man lärt sig miljöfrågor (bilaga 2, fråga 12)

Diagram 3
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Var man lärt sig miljöfrå gor

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Skolan, 2. Hemmet, 3. Kompisar, 4. Tidningar, 5. TV, 
6. Internet, 7. Böcker, 8. Föreningar, 9. Annat, 

10. Ej svarat

De flesta elever anser att de lär sig det mesta om miljöfrågor i skolan men
därefter kommer TV och hemmet.

Vilken metod lär jag mig bäst genom (bilaga 2, fråga 13)

Tabell 5. Hur eleverna själva anser att de lär sig.

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Själv läsa i läroboken 18% 9% 8% 10% 9%
Läsa i andra böcker 1% 4% 8% 6% 4%
Läsa i tidningar 3% 7% 5% 2% 9%
Lyssna på läraren 18% 15% 30% 31% 16%
Se på film eller TV 15% 24% 8% 19% 21%
Diskutera med andra 6% 9% 5% 4% 10%
Göra experiment 13% 9% 13% 6% 9%
Göra grupparbeten 10% 9% 15% 10% 6%
Skriva egna arbeten 7% 7% 5% 2% 4%
Rita och skissa egna
bilder

4% 6% 5% 4% 8%

Annat sätt 4% 4%

Procenten är räknad på hur många elevsvar det var i klassen (här kunde
man ge upp till tre alternativ).

De elever som skrivit annat sätt har tagit upp studiebesök, föräldrarna
samt dator.
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Elevenkät och lärarenkät stämmer inte helt överens då vi har mer
övergripande alternativ på lärarenkäten. Alternativet studiebesök/exkursion
har vi missat på elevenkäten.

Fråga 7 och 8 på lärarenkäten finns sammanställt och tas endast med som
bilaga (bilaga 7).
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DISKUSSION

Vårt samarbete runt detta examensarbete har fungerat bra. Vi har läst,
diskuterat, skrivit och diskuterat igen. Att vi har varit två känns som en
stor fördel. Vi håller med Marton när han säger; genom att sätta ord på
tankar och diskutera med varandra lär man sig mycket.

Reflektion över studien

Svaren på elevenkäterna kanske hade sett annorlunda ut om vi varit med
när de gjordes. Vi kunde ha gett samma information och förutsättningar
för eleverna. Även om vi poängterade vikten av studien för lärarna och
bad dem läsa upp brevet, så gör ju lärarna olika eftersom de är olika
individer.

Med lärare 2 uppstod ett missförstånd om/när lärarenkäten skulle hämtas.
Detta gjorde att en enkät kom på avvägar. Läraren var sedan inte villig att
svara på en ny. Detta ledde till ett improviserat samtal som inte blev så
genomtänkt och därför är inte heller de resultaten så tillförlitliga.

För övrigt tycker vi att det gick bra att utföra en enkätundersökning. Vi
tror att det finns två orsaker till att eleverna ibland inte svarat på någon
fråga. En av orsakerna tror vi är att eleverna inte kan/vet svaret. Elever i
denna ålder ser detta som ett prov och vill därför göra sitt bästa. En annan
orsak tror vi är att det finns elever med koncentrationssvårigheter som inte
orkat igenom hela enkäten.

Klass 4 hade ganska nyligen gått igenom vattnets kretslopp. Detta fick vi
reda på när enkäterna skulle genomföras. Vi tycker oss dock inte se någon
markant skillnad i resultat jämfört med de andra klasserna. Här kvarstår
ändå frågan om resultaten skulle bli desamma om man skulle haft denna
undervisning ett år tidigare. Har en djupinlärning verkligen skett bör inte
resultaten avvika, då frågorna i enkäten är av mer över-gripande art. Dock
var meningen med undersökningen att det skulle ha gått en viss tid efter
undervisningen, för att kontrollera om en djupin-lärning skett. Vi tycker att
eftersom vi lagt stor vikt vid förståelsen av kretsloppet, kan vi ändå utläsa
om eleverna förstått eller inte.

Klass 2 har som tidigare nämnts inga rätta svar när det gäller vattnets
kretslopp. När man jämför med samtalet med lärare 2 ifrågasätter vi om
läraren överhuvudtaget gått igenom kretsloppet med denna klass (bilaga
8), då hon enligt samtalet brukar använda sig av läroboken, och de nu inte



28

hade någon sådan. Känslan av det sätt hon bemötte oss på är att hon inte
anser No-undervisningen så meningsfull, vilket speglar sig i elev-svaren.

När det gäller kondenseringen var svarsfrekvensen låg bland eleverna. Vi
tycker det är anmärkningsvärt att några av lärarna inte tar upp be-greppet
kondensering eftersom det klart och tydligt är ett mål i kurs-planen.

I Lpo-94 fokuserar man mycket på miljön, både närmiljön och den globala.
Vi tycker själva att sopsortering och kompostering är ett bra medel för att
få eleverna miljömedvetna och därför tycker vi att det är konstigt att två av
lärarna inte använder detta för att nå målet om miljö-medvetenhet, men
naturligtvis finns det också andra vägar för att nå detta mål.

Många av eleverna har bara kryssat för ett svar på fråga 6 (bilaga 2) om
vattnet, trots att det står på enkäten att vissa frågor har mer än ett svar.
Detta tror vi kan bero på andra orsaker än att eleverna inte vet hur det
förhåller sig; de har inte läst ordentligt, inte blivit uppmärksamma på att
man faktiskt får ha fler alternativ. Ofta är det ju endast ett rätt svar vid
frågor av denna typ.

När det gäller frågan på elevenkäten om hur man lär sig bäst (bilaga 2, fråga
13) borde alternativen ha varit desamma eller mer lika alternativen i
lärarenkäten (bilaga 3, fråga 4). Efter att ha gjort provenkäten borde vi ha
tänkt mer på vad vi ville uppnå med dessa frågor, istället tittade vi mer på
formen och själva genomförandet.

Teorianknytning

Vi hade förväntat oss att de som tycker No är mycket roligt, skulle kunna
vattnets kretslopp i större utsträckning än vad de gjorde. Av dessa är det
2/3 kan inte kretsloppet (se bilaga 6, vattnets kretslopp 2). Vi tycker att
det som är kul borde vara lättare att lära sig. Några av orsak-erna till detta
resultat tror vi kan vara; eleverna ser No som en yttre be-löning där det
händer saker och man får laborera, men eleverna ser det inte som ett
inlärningstillfälle. Man har ingen inre motivation till att ta till sig kunskap.
Även om undervisningen sker enligt ett konstuktivi-stiskt synsätt kan faran
vara, såsom Marton hävdar, att man som lärare lägger för stor tyngdpunkt
på själva momentet, laborationen, istället för att diskutera, problematisera
och göra eleverna nyfikna. Man kommer då ihåg momentet men inte det
man skulle lära sig. Detta fenomen kan också ligga till grund vid
inlärningen av vattnets kretslopp. Man kommer ihåg bilden över
kretsloppet, men inte vad den symboliserar. Enligt behaviorismen skulle
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man ha lärt sig i alla fall, eftersom kunskapen överförs från bild och
laborativt material till minnet bara man får tid till experiment. I vår
undersökning såg vi att många kunde rita av bilden på vattnets kretslopp,
men svarade fel på vattenmängden. Här tror vi att det till viss del kan bero
på just detta fenomen, som Marton hävdar, att man lär sig bilden men inte
innehållet. Vi tror dock att det även kan bero på andra orsaker såsom att
många elever uppfattar vatten och is som två skilda ämnen, och inte
samma ämne i olika form. Många elever trodde att vattenmängden på
jorden skulle öka eftersom glac-iärerna smälter i och med växthuseffekten
(bilaga 2, fråga 4). Dessutom talas det ju mycket om, både i massmedia
och skola, att drickbart vatten är en bristvara som minskar.

I en av klasserna ser vi att det är många som kan vattnets kretslopp, men
varför lär sig inte alla? Enligt konstruktivistiskt synsätt måste läraren innan
undervisning sker ta reda på vilken nivå eleven ligger på. Detta är svårt i en
klass med trettio elever med kanske trettio olika nivåer. Även om man ska
individualisera kan man inte göra detta för varje enskild elev i så stora
klasser. Undervisningen ska också utgå från en diskussion i klass eller
grupp. På vilken nivå ska man lägga denna diskussion? Dessutom ska
uppgifterna/diskussionen vara utmanande ur elevens pers-pektiv, inte det
läraren tror är utmanande.

När det gäller komposteringen hade vi förväntat oss att skillnaden skulle
vara större mellan de som komposterar hemma och de som inte gör det,
med avseende på kunskapen om vad som händer i en kompost (66 % av
de som komposterar vet vad som händer, medan 52% som inte kompo-
sterar ändå kan). Det är mycket i vardagslivet som man gör, men inte
reflekterar över. Till exempel vet de flesta hur man tänder en lampa, men få
tänker efter hur lampan fungerar. Detta tror vi även gäller med komposten.
Man tömmer hinken med matrester i komposten och hämtar jord därifrån,
men vad som händer däremellan är ointressant. Dessutom är det
anmärkningsvärt att det finns så många elever som inte vet vad man kan
kompostera (diagram 1, s. 19). Dessa elever har alltså inga begrepp om
naturliga material och vad som är nedbrytbart. I klass 2 är det hälften av
eleverna som inte vet vad som är komposterbart. Här måste man gå in och
undervisa om naturligt material och då kan kompo-sten vara ett bra
utgångsläge. Det viktiga här är att se vad som kan kom-posteras och
därefter gå in på hur komposten fungerar. För utan de grundläggande
kunskaperna kan man inte bygga på med nya. Varför fattas en så viktig
kunskap just hos eleverna i klass 2? En orsak kan vara att läraren i klassen
inte är intresserad själv, men å andra sidan är detta en typ av kunskap som
”alla” i samhället känner till och pratar om. Det kan vara så att dessa elever
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kommer ifrån ett bostadsområde där det inte talas om dessa frågor och där
man inte sysslar med kompostering och andra miljöåtgärder.

Undersökningen visar att eleverna ändå lär sig det mesta om miljöfrågor i
skolan. Vi kan alltså konstatera att skolan och läraren har en viktig roll och
stort ansvar i att förmedla förståelsen för naturen och göra eleverna
miljömedvetna. Genom att skolan väcker tankar hos eleverna kan de
sedan själva vilja engagera sig i miljöfrågor.

Eleverna måste själva inse att de är ansvariga för sin egen inlärning.
Kunskaper kan inte bara presenteras av läraren utan eleven måste själv vara
aktiv och vilja lära sig. En av lärarens största uppgift är därför att kunna
motivera eleverna, så att de tar ansvar för sin egen inlärning. Det finns
dock elever som kanske inte kan ta ansvar för sin inlärning, inte ens bryr
sig om det ty deras mer primära behov är inte tillfredsställda. Läraren
måste i detta läge stötta och ge trygghet, inte klaga. Vi tycker själva att
läraren/skolan har en viktig roll i att medvetandegöra eleverna  på hur de
själva lär sig bäst. Vilken inlärningsstil en viss elev lär sig av och kan
utveckla.

Att de flesta relaterar komposten till en maskkompost är inte så konstigt.
Vi tror att när man talar om komposten nämns oftast maskar, medan när
man undervisar om nedbrytning i naturen talar om bakterier och andra
nedbrytare. Oftast kopplar man inte ihop dessa två. I skolan kanske man
inte poängterar överföringsfasen, enligt SOFI, och därmed kopplar man
inte ihop kunskapen till mer än ett ämnesområde.

Många elever har inte kunnat besvara vad kondensering är. Detta tror vi
beror på att det är ett abstrakt begrepp. Man har inte kunskaper i grunden
att bygga vidare på. Konstruktivismen menar att man måste ha en viss
förförståelse innan man kan lära sig svåra, abstrakta begrepp. Har man inte
förståelse för vattnets aggregationsformer är det svårt att förstå
kondensering även om läraren har tagit upp det i sin undervisning. Vi tror
att eftersom kondensering är ett abstrakt begrepp kan det vara en av
orsakerna till att några lärare inte berör det i undervisningen. Kondensering
är svårt att förklara därför att i vardagen så talar man hela tiden om
vattenånga när det egentligen är kondenserat vatten man menar. När man
till exempel kokar vatten så är ”röken” man ser vatten-ånga, men det är
vattendropparna man ser. Att lärarna inte tar upp beg-reppet kan bero på
att de inte själva reflekterat över vad kondensering är. Vattenånga (som
kondenserat vatten) är ett så vedertaget begrepp att läraren själv inte ser
det som något annat. Det man inte själv har klart för sig är det svårt att
undervisa om. När vi bedömde denna fråga gav vi rätt för svar som inte
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var utförligt beskrivna. Eleverna visste att det handlade om fukt och
temperatur, men deras svar visar egentligen inte på någon djupinlärning då
de inte kan förklara varför.

Vi ser att bland lärarna använder man metoder som tyder på ett konst-
ruktivistiskt arbetssätt, men vi tror att man ofta är så stressad av att hinna
med kursplanen att man inte ger tillräckligt med tid för eftertanke. Att
ändra vardagsföreställningar till ett mer vetenskapligt synsätt kräver
ändrade tankestrukturer vilket i sig tar tid och kräver mycket diskus-
sioner. Behöver lärarna verkligen känna sig stressade? Är inte Lpo-94’s
största och viktigaste mål att eleverna lära sig sammanhang, och att de kan
diskutera, problematisera och reflektera? Att hinna alla uppnående-mål
kanske inte är det allra viktigaste?

Läraren måste vid teorigenomgångar ofta relatera till händelser och bilder
som eleverna sedan kan haka upp sin kunskap på. Man skall hjälpa
eleverna att vilja få en djupinlärning och inte bara minnas det läraren vill att
eleven ska lära sig. Vi tycker att lärarna i vår studie an-vänder sig av många
olika sätt för att exemplifiera och visualisera den kunskap som skall läras
in.

I de klasser där man har laborationerna som viktigaste metod finns de
bästa elevresultaten med avseende på vattnets kretslopp. Vi tycker det är
svårt att dra slutsatser av detta, eftersom ordet laboration inte säger oss
något om hur dessa går till. Laborationerna, tror vi, i dagens 4-6 skola,
innehåller mycket diskussioner. Genom diskussion i kombination med
laboration, får man en djupare förståelse enligt konstruktivismen. Om man
bortser ifrån klass 2 har klass 3 de lägsta resultaten vid vattnets kretslopp.
Här har läraren ritat och visat på tavlan, med de andra lärarna
har utgått från diskussioner och det eleverna redan vet. Vi drar slutsatsen
att det blir en effektivare inlärning om man diskuterar, man bygger på de
redan befintliga strukturerna.

Eleverna själva anser att de lär sig bäst genom att lyssna på läraren. Att
lyssna på läraren kanske i själva verket här är en klassrumsdiskussion, men
eleverna ser det som ett lyssnande. Dessutom fick eleverna frågan i en
skolsituation, vilket kan ha påverkat svaret. Hade frågan istället ställts i till
exempel ett konstmuseum tror vi att många hade svarat rita och skissa
egna bilder.

Enligt Bligh måste läraren vara engagerad för att väcka intresse och
inlärningslusta hos eleverna. I vår undersökning tycker vi oss se att det
stämmer. I klass 2 har vi de lägsta resultaten överlag, med avseende på
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både kompostering och vattnets kretslopp. Intrycket av denna lärare var
att hon inte tog No-undervisningen på allvar. Om läraren är engagerad kan
eleverna lättare koppla kunskapen till sin vardag och ta reda på mer genom
andra medel än skolan och läraren. Därför kan det vara svårt att säga var
eleverna lärt sig kunskapen, eftersom tanken kanske väcks i skolan men
sedan lär de sig genom massmedia, studiebesök med mera.

Vi tycker att konstruktivismen är en pedagogik som bör användas vid No-
undervisning. Dock ser vi många svårigheter i detta. Vi tror att det
underlättar ju mer erfarenhet man har av undervisning, men ändå kan det
vara svårt att veta vilket avstånd mellan gammal och ny kunskap som är
lagom. För man får varken ha ett för kort eller ett för långt avstånd, då detta
inte leder till någon motivation att lära sig.

Vi tror att No-undervisningen kan användas inte bara för att uppfylla de
enskilda uppnåendemålen inom No, utan också för att uppnå målen om
självständigt, problemlösande och laborativt arbete, enligt Lpo-94.

No-undervisningen är viktig även för demokratins och jämlikhetens skull,
inte bara för att få civilingenjörer. I vårt högteknologiska samhälle behövs
inte bara specialister utan även ”vanliga” människor med goda kunskaper
inom No, som kan bilda opinion vid viktiga samhällsbeslut. Vi tycker att
det är ledsamt att inte alla lärare ser vikten av detta.

Fortsatta studier

Vidare studier är inte svåra att göra, eftersom man kan ha många olika
infallsvinklar på ämnet No och dess begrepp. Vi har valt att göra en
enkätstudie, men intervjuer och observationer tror vi skulle kunna vara
andra sätt att angripa våra frågor.

Många nya frågeställningar har uppkommit under arbetets gång.

Vi undrar över hur lärarna genomför sina laborationer och hur arbetet
läggs upp. Vilken frihetsgrad har man vid laborationerna? Vad anser
läraren vara viktigt vid laborerande?

Är det någon skillnad i undervisningen om läraren har den nya utbildningen
4-9, 1-7 eller om läraren har mellanstadieutbildningen? Vi såg ingen större
skillnad i detta, men tror att det kan finnas eftersom man då är utbildad
inom de ämnen man är intresserad av.
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SAMMANFATTNING

Följande frågor ligger till grund för vårt arbete:
- Har eleverna förstått No-undervisningen på det sätt läraren undervisat?
- Vilka metoder är bättre än andra för att eleverna skall tillgodogöra sig
undervisningen?

För att få svar på dessa frågor har vi dels gjort en litteraturgenomgång där
vi inriktat oss på lärandeprocessen, dels gjort en enkätundersökning i fem
klasser, med 120 elever i år 5 och 6. Vi har valt att utgå ifrån
grundbegreppen vattnets kretslopp och kompostering i vår
enkätundersökning.

Vi har kommit fram till att majoriteten av eleverna har förstått det läraren
har undervisat om. Vi har sett att laborationer i kombination med
diskussioner har gett bra resultat, men att lärarens engagemang också har
stor betydelse. Eleverna själva anser att de lär sig det mesta om
miljöfrågor i skolan och genom lärarens undervisning.


